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Joakim Järrebring (S)
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Birgitta Larsson (S), ej § 277
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Per-Gordon Tranberg (M)
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Lennart Allbro (S)
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Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden - Karin Schagerlind (M)
Karin Schagerlind (M) har i skrivelse den 7 december 2016 avsagt sig titt uppdrag som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Exp: K. Schagerlind, Klk-lön, Klk-kansli
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Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Inger Carlborg (M)
Inger Carlborg (M) har i skrivelse den 7 december 2016 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Exp: I. Carlborg, Klk-lön, Klk-kansli
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Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden - Kerstin Larsson (M)
Kerstin Larsson (M) har i skrivelse den 8 december 2016 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Exp: K. Larsson, Klk-lön, Klk-kansli
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Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden - Martin Lindberg (V)
Martin Lindberg (V) har i skrivelse den 14 december 2016 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Exp: M. Lindberg, Klk-lön, Klk-kansli
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Avsägelser och kompletteringsval - ordförande och vice ordförande
i kommunfullmäktige, revision, nämnder och styrelser samt
kommunens ombud
Samtliga nuvarande ordförande respektive vice ordförande har i gemensam skrivelse den 9
december 2016 lämnat in avsägelse för sina uppdrag, som innebär överenskommelse om
att skifta posterna ordförande och vice ordförande.

Kommunfullmäktiges beslut:
Genom acklamation beviljas avsägelserna.

Exp: Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-12-14
KF § 266 Dnr 2016.821 KS 011

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i valnämnden efter Ewald
Johnsson (MP), Vanja Larsson (V)
Kommunfullmäktiges beslut:
Vanja Larsson (V) utses till ersättare i valnämnden, för tiden fram till och med 31 december
2018.

Exp: V. Larsson, VN, Klk-lön, Klk-kansli
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Kommunalt kompletteringsval - ledamot i Utbildningsnämnden
efter Christina Karén (M), Kerstin Larsson (M)
Kommunfullmäktiges beslut:
Kerstin Larsson (M) utses till ledamot i utbildningsnämnden, för tiden fram till och med den
31 december 2016.

Exp: K. Larsson, UN, Klk-lön, Klk-kansli
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Kommunalt kompletteringsval - ersättare i Utbildningsnämnden
efter Kerstin Larsson (M), Inger Andersson (M)
Kommunfullmäktiges beslut:
Inger Andersson (M) utses till ersättare i utbildningsnämnden, för tiden fram till och med den
31 december 2016.

Exp: I. Andersson, UN, Klk-lön, Klk-kansli
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Kommunalt kompletteringsval - ledamot i kultur- och
fritidsnämnden efter Karin Schagerlind (M), Inger Carlborg (M)
Kommunfullmäktiges beslut:
Inger Carlborg (M) utses till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, för tiden fram till och med
den 31 december 2016.

Exp: I. Carlborg, KFN, Klk-lön, Klk-kansli
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Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Inger Carlborg (M), André Björkdahl (M)
Kommunfullmäktiges beslut:
André Björkdahl (M) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för tiden fram till och
med den 31 december 2016.

Exp: A. Björkdahl, KFN, Klk-lön, Klk-kansli
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Kommunalt kompletteringsval - ledamot i utbildningsnämnden efter
Jonatan Gustafsson (V), Martin Lindberg (V)
Kommunfullmäktiges beslut:
Martin Lindberg (V) utses till ledamot i utbildningsnämnden, för tiden fram till och med den
31 december 2016.

Exp: M. Lindberg, UN, Klk-lön, Klk-kansli
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KF § 272 Dnr 2016.824 KS 011

Kommunalt kompletteringsval - ersättare i utbildningsnämnden
efter Martin Lindberg (V), Peter Dahl (V)
Kommunfullmäktiges beslut:
Peter Dahl (V) utses till ersättare i utbildningsnämnden, för tiden fram till och med den 31
december 2016.

Exp: P. Dahl, UN, Klk-lön, Klk-kansli
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KF § 273 Dnr 2016.827 KS 011

Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige,
revison, nämnder och styrelser samt kommunens ombud
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna är överens om att skifta posterna ordförande och vice ordförande i
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, kommunrevision, kommunala bolag och
valberedning från och med den 1 januari 2017.
Den som nu är vald till ordförande utses istället till vice ordförande med följande undantag:


I kommunfullmäktige utses ledamoten Kristina Grapenholm (L) till ordförande och
nuvarande vice ordföranden Magnus Linde (M) utses istället till ledamot.



I vård och äldreomsorgsnämnden utses ledamoten Micaela Kronberg Thor (M) till
ordförande och nuvarande vice ordföranden Kristina Grapenholm (L) utses istället till
ledamot.



I Alingsås- och Vårgårda räddningstjänstförbund utses ledamoten Daniel Filipsson (M) till
ordförande och nuvarande ordförande Per Göran Björkman (S) utses istället till ledamot.

Kommunfullmäktiges beslut:
Genom acklamation utses:
1. Kristina Grapenholm (L) utses till ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och
med den 14 oktober 2018.
2. Lennart Allbro (S) utses till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och
med den 14 oktober 2018.
3. Avgående 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, Magnus Linde (M), kvarstår som
ledamot i kommunfullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober 2018.
4. Till kommunens ombud vid bolagsstämmor i samtliga kommunala bolag:
AB Alingsås Rådhus, Fundamentet AB, AB Alingsåshem, Alingsås Energi Nät AB,
Alingsås Energi AB, Fabs AB utses kommunfullmäktiges ordförande Kristina
Grapenholm(L), med Lennart Allbro (S) som förste ersättare, för tiden fram till och med
den 14 oktober 2018.
5. Daniel Filipsson (M) utses till kommunstyrelsens ordförande för tiden fram till och med
den 31 december 2018.
6. Joakim Järrebring (S) utses till kommunstyrelsens vice ordförande för tiden fram till och
med den 31 december 2018.

Justerandes sign
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7. Daniel Filipsson (M) utses till ordförande i krisledningsnämnden för tiden fram till och
med den 31 december 2018.
8. Joakim Järrebring (S) utses till vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden fram till
och med den 31 december 2018.
9. Daniel Filipsson (M) utses till ordförande i AB Alingsås Rådhus för tiden fram till och med
årsstämman 2019.
10. Joakim Järrebring (S) utses till vice ordförande i AB Alingsås Rådhus för tiden fram till
och med årsstämman 2019.
11. Daniel Filipsson (M) utses till ordförande i interrimsstyrelsen för fastighetskoncernbolaget
Fundamentet.
12. Joakim Järrebring (S) utses till vice ordförande i interrimsstyrelsen för
fastighetskoncernbolaget Fundamentet.
13. Daniel Filipsson (M) utses till ordförande i Alingsås- och Vårgårda
Räddningstjänstförbund för tiden fram till och med den 31 december 2018.
14. Avgående ordförande Pär-Göran Björkman (S) kvarstår som ledamot i Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund för tiden fram till och med den 31 december 2018.
15. Per Palm (L) utses till ordförande i valberedningen för tiden fram till och med
den 14 oktober 2018.
16. Birgitta Carlsson (S) utses till vice ordförande i valberedningen för tiden fram till och med
den 14 oktober 2018.
17. Anita Andersson (S) utses till ordförande för kommunrevisionen för tiden fram till och
med avslutad granskning för verksamhetsåret 2018.
18. Anita Skoglund (M) utses till vice ordförande för kommunrevisionen för tiden fram till och
med avslutad granskning för verksamhetsåret 2018.
19. Per Palm (L) utses till ordförande i barn- och ungdomsnämnden för tiden fram till och
med den 31 december 2018.
20. Leif Hansson (S) utses till vice ordförande i barn- och ungdomsnämnde för tiden fram till
och med den 31 december 2018.
21. Staffan Albinsson (C) utses till ordförande i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram till
och med den 31 december 2018.
22. Lena Klevenås (MP) utses till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram
till och med den 31 december 2018.

Justerandes sign
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23. Eva-Lotta Pamp (M) utses till ordförande i miljöskyddsnämnden för tiden fram till och
med den 31 december 2018.
24. Anna Hansson (MP) utses till vice ordförande i miljöskyddsnämnden för tiden fram till
och med den 31 december 2018.
25. Thomas Pettersson (C) utses till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram
till och med den 31 december 2018.
26. Bo Olsson (S) utses till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till
och med den 31 december 2018.
27. Niklas Hellgren (KD) utses till ordförande i socialnämnden för tiden fram till och med
den 31 december 2018.
28. Britt-Marie Kuylenstierna (MP) utses till vice ordförande i socialnämnden för tiden fram till
och med den 31 december 2018.
29. Thorsten Larsson (M) utses till ordförande i tekniska nämnden för tiden fram till och med
den 31 december 2018.
30. Tore Hult (S) utses till vice ordförande i tekniska nämnden för tiden fram till och med
den 31 december 2018.
31. Kent Perciwall (KD) utses till ordförande i utbildningsnämnden för tiden fram till och med
den 31 december 2018.
32. Ulf Carmesund (S) utses till vice ordförande i utbildningsnämnden för tiden fram till och
med den 31 december 2018.
33. Micaela Kronberg Thor (M) utses till ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden för
tiden fram till och med den 31 december 2018.
34. Anders Sandberg (S) utses till vice ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden för
tiden fram till och med den 31 december 2018.
35. Avgående vice ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden, Kristina Grapenholm (L),
kvarstår som ledamot i vård- och äldreomsorgsnämnden för tiden fram till och med den
31 december 2018.
36. Holger Andersson (L) utses till ordförande i överförmyndarnämnden för tiden fram till och
med den 31 december 2018.
37. Birgit Thorman (S) utses till vice ordförande i överförmyndarnämnden för tiden fram till
och med den 31 december 2018.
38. Torbjörn Gustafsson (C) utses till ordförande i valnämnden för tiden fram till och med
den 31 december 2018.
Justerandes sign
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39. Birgitta Carlsson (S) utses till vice ordförande i valnämnden för tiden fram till och med
den 31 december 2018.
40. Christian Jerhov (M) utses till ordförande i AB Alingsåshem för tiden fram till och med
årsstämman 2019.
41. Gun Pettersson-Bohlin (S) utses till vice ordförande i AB Alingsåshem för tiden fram till
och med årsstämman 2019.
42. Gunnar Henriksson (M) utses till ordförande i Alingsås Energi Nät AB för tiden fram till
och med årsstämman 2019.

43. Billy Westerholm (S) utses till vice ordförande i Alingsås Energi Nät AB för tiden fram till
och med årsstämman 2019.
44. Gunnar Henriksson (M) utses till ordförande i Alingsås Energi AB för tiden fram till och
med årsstämman 2019.
45. Billy Westerholm (S) utses till vice ordförande i Alingsås Energi AB för tiden fram till och
med årsstämman 2019.
46. Per-Gordon Tranberg (M) utses till ordförande i Fabs AB för tiden fram till och
med årsstämman 2019.
47. Tomas Hurtig (MP) utses till vice ordförande i Fabs AB för tiden fram till och med
årsstämman 2019.

Exp: Samtliga nämnder, revisionen och styrelsen, Klk-lön, Klk-kansli
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Reviderad företagspolicy för Alingsås kommunkoncern
Ärendebeskrivning
Nuvarande företagspolicy är fastställd av kommunfullmäktige den 30 mars 2005, § 42.
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag den 20 juni 2016, § 127, att ta
fram förslag på nya ägardirektiv för AB Alingsås Rådhus. Uppdraget omfattade även en
översyn av bolagets bolagsordning samt Alingsås kommuns företagspolicy.
Företagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen ska
tillämpas i Alingsås kommun samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de kommunala
bolagen. Syftet med företagspolicyn är att tydliggöra Alingsås kommuns ägarroll och hur
kommunens ägarstyrning av sina majoritetsägda bolag ska genomföras.
Syftet med företagspolicyn är vidare att skapa gemensamma spelregler för att utveckla
bolagskoncernen och klargöra hur relationen mellan kommunen som ägare och bolagen
skall fungera. Vidare skall styrelsens roll och ansvar i bolagen göras tydlig.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet två gånger och valt att återremittera det till
kommunstyrelsen vid bägge tillfällena. Kommunfullmäktige beslutade den 7 september
2016, § 193 att återremittera kommunstyrelsens förslag till reviderad företagspolicy med
motiveringen att om kommunfullmäktige skall besluta om ärenden av principiell beskaffenhet
eller större vikt, så borde kommunfullmäktige också besluta om ägardirektiv. Därefter
behandlades ärendet av kommunfullmäktige den 20 oktober 2016, § 230 där ärendet
återigen återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 november 2016 lämnat följande yttrande:
I de kommunala bolagen återfinns en betydande andel av kommunkoncernens samlade
tillgångar, men också dess skulder. Styrning och ledning av respektive bolag åligger varje
bolags styrelse, men ska enligt nuvarande styrdokument samordnas av moderbolaget,
AB Alingsås Rådhus. Moderbolagets roll i bolagskoncernen behöver dock förtydligas och
uppdateras så att styrning och ledning från ägaren, kommunen, ger effekt och inordnar
bolagen i önskvärd riktning.
AB Alingsås Rådhus bör inta en mer aktiv roll i styrning och ledning av de kommunala
bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande, samordning av verksamheterna inom
kommunkoncernen samt effektivt och offensivt bidra till att förstärka kommunens strategiska
tillväxtområden. Som moderbolag i bolagskoncernen ska AB Alingsås Rådhus bevaka att
kommunens, ägarens, intressen tillvaratas och tillgodoses av respektive dotterbolag.
Kommunledningskontoret har i ett separat ärende tagit fram förslag till nytt ägardirektiv och
ny bolagsordning för AB Alingsås i syfte att förstärka moderbolagets roll i bolagskoncernen.
Företagspolicyn omfattar samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är majoritetsägda av
Alingsås kommun. Reglerna i policyn gäller som exempel såväl moderbolaget AB Alingsås
Rådhus som helägda dotter- och dotterdotterbolag till moderbolaget.
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Kommunallagen ställer krav på kommunerna bland annat när det gäller kontroll och
inflytande över all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i bolagsform. De av
kommunen direkt och indirekt ägda bolagen representerar stora tillgångar och det ställer
krav på löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning.

Det är också viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för kommunens hela
verksamhet, oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. Genom att använda och
utveckla formella styrinstrument, såsom företagspolicy och ägardirektiv ges förutsättningar
för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i
önskad riktning som kommunfullmäktige fastställer för kommunkoncernen i Flerårsstrategin
med tillhörande Tillväxtprogram.
Den övergripande målsättningen för all verksamhet inom Alingsås kommunkoncern är
koncernnyttan och det är därför viktigt att samtliga parter arbetar utifrån koncernperspektivet och dess bästa. De kommunala bolagen utgör liksom nämnder och
förvaltningar instrument för att bedriva och utveckla kommunal verksamhet. Inom kommunen
och bolagen skall finnas en helhetssyn på utförande av all verksamhet.
Kommunstyrelsen har den 28 november 2016 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut: reviderad företagspolicy godkänns.
Anförande
Anförande hålls av Joakim Järrebring (S) och Per Palm (L).
Yrkande
Joakim Järrebring (S) och Per Palm (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut:
Reviderad företagspolicy godkänns.

Exp: Samtliga bolag
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Ansökan om förnyat borgensåtagande för Alingsås
Montessoristiftelse
Ärendebeskrivning
Montessoristiftelsen erhöll förnyad borgen om 1 000 tkr enligt beslut i kommunfullmäktige
den 1 september 2010, § 133. Villkoret för borgen var en årlig amortering av den totala
låneskulden på 90 tkr samt att lånets löptid inte fick överstiga 5 år.
Sammantaget har kommunen gått i borgen för två lån som Montessoristiftelsen har i Nordea
hypotek. Kommunens borgensåtagande för Alingsås Montessoristiftelse uppgår till 1 669 tkr.
Stiftelsen har nu i mail, den 22 augusti 2016, till kommunen hemställt om förlängd borgen för
sina två lån (1 000 tkr respektive 669 tkr) i Nordea Hypotek. Montessoristiftelsen önskar
förlängd borgen på ytterligare 10 år.
Alingsås Montessoristiftelse äger och förvaltar fastigheten Ripan 1 på Badhusvägen 11 i
Alingsås. I fastigheten bedriver Montessoriföreningen Barnens Hus förskoleverksamhet.
Alingsås Montessoristiftelse menar att kommunens borgensåtagande underlättar
förhandlingar med deras bank och möjliggör lägre utgifter för skolan, vilket gynnar
verksamheten.
Alingsås Montessoristiftelse ser inga ekonomiska problem inom överskådlig framtid.
Alingsås Montessoristiftelse investerade under år 2015 i en större upprustning av gård och
utemiljö. Fastigheten besiktigades nyligen och bedömdes vara i mycket gott skick. Inga stora
investeringar i fastigheten bedömdes nödvändiga kommande 10 år.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 oktober 2016 lämnat följande yttrande:
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern fastställer följande:
Syftet med att lämna kommunal borgen är att stimulera sådan verksamhet som kommunen
har ett ansvar för, utan att kommunen får ett huvudmannaskap. Dessutom skall
verksamheten vara till väsentlig nytta för kommunens invånare. Detta innebär att
verksamheten skall vara inom ramen för den verksamhet som kommunen själv kan bedriva,
dvs. inom den kommunala kompetensen.
Hänsyn måste också tas till kommunallagens bestämmelser mot gynnande av enskild
person/verksamhet, det vill säga ett tydligt och uttalat allmänintresse samt uttalad nytta för
kommunmedlemmarna måste föreligga för att övervägande av borgensbeslut skall kunna
aktualiseras. En kommunal borgen garanteras ytterst av den grundlagsfästa kommunala
beskattningsrätten av sina medlemmar. Detta innebär bland annat att sedvanliga
marknadsmässiga förhållanden åsidosätts då kommunal borgen beviljas. Skälen till sådant
beslut måste därför vara tydliga.
Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke
kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte någon obligatorisk eller
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tvingande verksamhet för kommunen. Ibland blir kommunen efterfrågad som säkerställare
på grund av sin breda förankring i samhällsekonomin, där framförallt beskattningsrätten ses
som en garant för kreditvärdighet. Kommunal borgen ska emellertid tillämpas restriktivt.
Efter särskild prövning kan borgen lämnas till föreningar och organisationer, som verkar
inom eller för kommunen. Stöd i form av borgen får endas ges för sådan verksamhet som
kommunen kompetensenligt skulle kunna bedriva i egen regi.
För att kommunen ska göra ett borgensåtagande ska dess syfte vara att stödja verksamhet
som inte bedrivs av kommunen själv, men som ur kommunalpolitiskt synpunkt anses
angelägen och ligger inom ramen för kommunens befogenheter. De ändamål som åtagandet
gynnar ska alltså sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Ett kommunalt
borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den egna kommunala
upplåningen.
Kommunledningen har gjort en riskanalys av Alingsås Montessoristiftelse och analysen visar
inte på några höga riskexponeringar för Alingsås kommun avseende ett eventuellt förnyat
borgensåtagande, utan istället visar den på en förening med en stabil ekonomi som inte är i
behov av kommunal borgen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2016 och lämnat följande förslag
till beslut: ansökan om förlängd borgen för Alingsås Montessoristiftelse avstyrks.
Anförande
Anförande hålls av Leif Hansson (S).
Kommunfullmäktiges beslut:
Ansökan om förlängd borgen för Alingsås Montessoristiftelse avstyrks.

Exp: Alingsås Montessoristiftelse

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26

Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-12-14
KF § 276 Dnr 2015.438 KS 092

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun, Lerums kommun och Alingsås lasarett har sedan 2010 ingått i
närvårdssamverkansområde Södra Älvsborg. När avtalet kring närvårdssamverkan Södra
Älvsborg löpte ut efter förlängning den 31 december 2015, valde Alingsås kommun,
Lerums kommun och styrelsen för Alingsås lasarett att inte förnya avtalet.
Med anledning av detta beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden den 25 april, 2016, § 30
att formellt begära att kommunstyrelsen:
1. Bemyndigar vård- och äldreomsorgsförvaltningen att tillsammans med andra
verksamheter ingå i en interim styrgrupp med uppdrag att utforma förslag på struktur för
ny närvårdssamverkan.
2. Att interim styrgrupp utgör närvårdssamverkan under 2016 tills ny närvårdssamverkans
organisation är fastställd 2017.
3. Vård- och äldreomsorgsförvaltningens representant i interim styrgrupp ges mandat att
tillsammans med övriga representanter lägga fram ett slutgiltigt förslag på ny
närvårdssamverkansstruktur i slutet av 2016, i syfte att påbörja arbetet i ny
närvårdssamverkan våren 2017.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 oktober 2016 lämnat följande yttrande:
Vård och äldreomsorgsförvaltningen samordnar redan idag frågan om närvårdssamverkan
med berörda verksamheter. Utifrån ett identifierat behov av att utveckla samverkan på lokal
nivå föreslår de ingående parterna att ett närvårdssamverkansområde bildas runt Alingsås
och Lerum kommuner tillsammans med primärvården och Alingsås lasarett. Det här innebär
en mer lokal samverkan då den förra utgick ifrån Södra Älvsborgs sjukhus.
De ingående parterna har sedan hösten 2015 föreslagit att en interim styrgrupp bildas med
uppdrag att utforma ett förslag på organisationsstruktur en gemensam viljeriktning. Idag
träffas Alingsås kommun, Lerums kommun, Alingsås lasarett och de privata vårdcentralerna
i syfte att upprätta den samverkan som tidigare fanns men också för att planera så att en ny
organisation kan komma till stånd. I nuläget inväntar aktörerna beslut från Västra
Götalandsregionen om deltagande från södra Älvsborgs sjukhus och om Närhälsan ska
ingå.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget från Vård- och äldreomsorgsnämnden
att låta vård- och äldreomsorgsförvaltningen företräda och representera kommunen i arbetet
i en interim styrgrupp för att utforma förslag på struktur för ny närvårdssamverkan, då det
ligger i linje med nämndens uppdrag i reglementet.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2016 och lämnat följande förslag
till beslut:
1. Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att utforma förslag till struktur för ny
närvårdssamverkan.
2. Interim styrgrupp utgör närvårdssamverkan under 2016 tills ny närvårdssamverkans
organisation är fastställd 2017.
3. Vård- och äldreomsorgsnämnden får utse representant till interim styrgrupp.
Anförande
Anföranden hålls av Leif Hansson (S) och Per Palm (L).
Yrkande
Leif Hansson (S) och Per Palm (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att utforma förslag till struktur för ny
närvårdssamverkan.
2. Interim styrgrupp utgör närvårdssamverkan under 2016 tills ny närvårdssamverkans
organisation är fastställd 2017.
3. Vård- och äldreomsorgsnämnden får utse representant till interim styrgrupp.

Exp: VÄN
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Färgens vattenskyddsområde - nya skyddsföreskrifter gällande
Färgensjöarnas vattentäkt
Ärendebeskrivning
Vattenskyddsområden finns för alla kommunens vattentäkter. Vattenskyddsområde och
dess skyddsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige efter föregående samråd och beslut i
berörd kommunal nämnd. Ytvattentäkten Färgensjöarna utgör idag huvudvattentäkt för
Alingsås tätort samt Västra Bodarne, Hemsjö och Ingared. För Färgensjöarna finns ett
befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, fastställt av länsstyrelsen
1993. Dessa skyddsföreskrifter har nu uppdaterats och anpassats till gällande lagstiftning
och krav. De yttre gränserna för vattenskyddsområdet påverkas inte.
Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda en kommunal vattentäkts vattentillgång
och kvalitet i ett flergenerationsperspektiv för att kunna försörja anslutna kommuninvånare
med dricksvatten.
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
- stärks skyddet för vattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
- förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken
Tekniska nämnden beslutade den 25 februari 2015, § 14, att skicka underlaget med förslag
till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter på samråd till Länsstyrelsen,
kommunstyrelsen, fastighetsägare inom vattenskyddsområdet samt övriga berörda
remissinstanser.
Tidigt samråd genomfördes med Länsstyrelsen och Miljöskyddskontoret. Inkomna yttranden
behandlades och vissa justeringar gjordes i förslaget. Ett förlängt samråd till och med 201603-01 genomfördes därefter också med fastighetsägare inom vattenskyddsområdet samt
övriga berörda remissinstanser (Länsstyrelsen, miljöskyddskontoret, Skogsstyrelsen, samt
sakägare och arrendatorer).
I samrådet har berörda kunnat ta del av följande underlag:
-

Karta över det föreslagna vattenskyddsområdet
Skyddsföreskrifter för det föreslagna vattenskyddsområdet

Under samrådstiden ägde att samrådsmöte rum där det beslutades att en referensgrupp
skulle tillsättas. Referensgruppen har bestått av företrädare för av förslaget berörda skogsoch lantbruk tillsammans med företrädare för Sweco, kommunens VA-avdelning, regional
representant för LRF, kommunens miljöskyddsförvaltning, samt Skogsstyrelsen. Syftet med
referensgruppens arbete har varit att förbättra möjligheterna att nå ett avvägt förslag.
Ärendebeskrivning
Vattenskyddsområden finns för alla kommunens vattentäkter. Vattenskyddsområde och
dess skyddsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige efter föregående samråd och beslut i
berörd kommunal nämnd. Ytvattentäkten Färgensjöarna utgör idag huvudvattentäkt för
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Alingsås tätort samt Västra Bodarne, Hemsjö och Ingared. För Färgensjöarna finns ett
befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, fastställt av länsstyrelsen
1993. Dessa skyddsföreskrifter har nu uppdaterats och anpassats till gällande lagstiftning
och krav. De yttre gränserna för vattenskyddsområdet påverkas inte.
Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda en kommunal vattentäkts vattentillgång
och kvalitet i ett flergenerationsperspektiv för att kunna försörja anslutna kommuninvånare
med dricksvatten.
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
- stärks skyddet för vattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
- förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken
Tekniska nämnden beslutade den 25 februari 2015, § 14, att skicka underlaget med förslag
till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter på samråd till Länsstyrelsen,
kommunstyrelsen, fastighetsägare inom vattenskyddsområdet samt övriga berörda
remissinstanser.
Tidigt samråd genomfördes med Länsstyrelsen och Miljöskyddskontoret. Inkomna yttranden
behandlades och vissa justeringar gjordes i förslaget. Ett förlängt samråd till och med 201603-01 genomfördes därefter också med fastighetsägare inom vattenskyddsområdet samt
övriga berörda remissinstanser (Länsstyrelsen, miljöskyddskontoret, Skogsstyrelsen, samt
sakägare och arrendatorer).
I samrådet har berörda kunnat ta del av följande underlag:
-

Karta över det föreslagna vattenskyddsområdet
Skyddsföreskrifter för det föreslagna vattenskyddsområdet

Under samrådstiden ägde att samrådsmöte rum där det beslutades att en referensgrupp
skulle tillsättas. Referensgruppen har bestått av företrädare för av förslaget berörda skogsoch lantbruk tillsammans med företrädare för Sweco, kommunens VA-avdelning, regional
representant för LRF, kommunens miljöskyddsförvaltning, samt Skogsstyrelsen. Syftet med
referensgruppens arbete har varit att förbättra möjligheterna att nå ett avvägt förslag.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 oktober 2016 lämnat följande yttrande:
Att säkerställa att invånarna i Alingsås kommun även i framtiden har tillgång till dricksvatten
av god kvalitet är av yttersta vikt och kommunledningskontoret ser därför positivt på det
uppdaterade förslaget till skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattenskyddsområde.
Kommunledningskontoret har i övrigt inget att tillägga till tekniska nämndens ärende från den
23 augusti 2016, § 33, och föreslår i likhet med tekniska nämnden att det reviderade
förslaget antas, samt att det hittills gällande vattenskyddsområdet med tillhörande
skyddsföreskrifter samtidigt upphävs.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2016 och lämnat följande förslag
till beslut:
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1. Reviderat förslag för skyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas
vattenskyddsområde fastställs.
2. Hittills gällande skyddsområde och skyddsföreskrifter
(beslutat av Länsstyrelsen 24 september 1993) upphävs.
Jäv
Birgitta Larsson (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
Anförande

Anföranden hålls av Eva-Lotta Pamp (M), Anita Brodén (L), Thomas Pettersson (C) och Leif
Hansson (S).
Yrkande
Eva-Lotta Pamp (M), Anita Brodén (L) och Thomas Pettersson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Reviderat förslag för skyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas
vattenskyddsområde fastställs.
2. Hittills gällande skyddsområde och skyddsföreskrifter
(beslutat av Länsstyrelsen 24 september 1993) upphävs.

Exp: TN, MN, SBN och AVRF
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Upphävande av Program mot tobak, alkohol, narkotika, dopning
och spel
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 19 april 2016 § 44 att föreslå för kommunfullmäktige att
upphäva Program mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.
Socialförvaltningen anser att programmet går utanför styrmodellen. De utvecklingsområden
och mål som kommunen behöver för att förbättra det här området ska istället arbetas in som
uppdrag, åtaganden eller indikatorer i kommunens flerårsstrategi i enlighet med kommunens
styrdokument.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 oktober 2016 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser samma som socialförvaltningen att programmet kan
ersättas av kommunens befintliga styrdokument.
Mål och delmål i Programmet mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel har redan idag
bäring på mål och indikatorer som finns i Flerårsstrategi 2016-2018,
exempelvis Prioriterat mål 6: Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att
växa upp i en trygg och utvecklande miljö. Till detta mål finns kontrollindikatorer från den
årliga drogvaneundersökningen.
I rapporten Sociala hållbarhetsindikatorer 2016-2030 som antogs i kommunstyrelsen
den 12 september, § 170, finns kontrollindikatorn Antal unga med missbruk under 20 år och
indikatorn Boendedygn i bistånd som avser boende för vuxna missbrukare, antal/invånare
21-64 år.
Fördelen med att programmet inarbetas i kommunens styrdokument är att tobak, alkohol,
narkotika, doping och spel, blir en integrerad del i den sociala hållbarhetsanalysen istället för
att frågorna följs upp separat.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2016 och lämnat följande förslag
till beslut: Program mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel upphävs och inarbetas i
kommunens flerårsstrategi i enlighet med styrmodellen.
Anförande
Anförande hålls av Per Palm (L), Leif Hansson (S) och Joakim Järrebring (S).
Yrkande
Per Palm (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut:

Program mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel upphävs och inarbetas i kommunens
flerårsstrategi i enlighet med styrmodellen.
Anteckning
Joakim Järrebring (S), Anna Hansson (MP) och Jan Gustafsson (V) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi rödgröna anser att arbetet mot droger och missbruk är ett av det viktigaste förebyggande
arbetet för att skapa ett gott liv för alla invånare.
När programmet nu upphävs anser vi att frågornas betydelse höjs upp genom att utgöra en
del av den fastställda styrmodellen, men vi är samtidigt övertygade om att det är viktigt att
tydliggöra på vilket sätt det samlade arbetet mot droger och missbruk i kommunen sker nu
och framöver.

Exp: SN
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Finansiering av planarbete Färgens östra strand
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 oktober 2016, § 170 att
föreslå kommunfullmäktige att löpande förskottera erforderliga medel för planuppdraget
Färgens Östra strand, för att möjliggöra uttag av plankostnad via planavgift i samband med
att bygglov beviljas.
Samhällsbyggnadskontoret beskriver i sin skrivelse till nämnden olika möjligheter att
finansiera kostnader för framtagande av detaljplan. Kommunens rätt att ta ut avgifter för
framtagande av detaljplan regleras i plan och bygglagen (PBL). Enligt PBL har kommunen
möjlighet att ta ut kostnaden på två olika sätt. Antingen sker uttaget genom planavgift eller i
form av ett plankostnadsavtal.
Finansiering via planavgift innebär att fastighetsägaren betalar sin andel av plankostnaden
när denne nyttjar den byggrätt som tillkommit med anledning av detaljplanen. Detta sker i
samband med att fastighetsägaren söker bygglov. Fördelen för fastighetsägaren är att
denne erlägger sin avgift först när/om denne nyttjar sin tillkomna byggrätt. Nackdelen för
kommunen är att det dels är oklart när detta sker, dels att avgiften helt kan utebli om
fastighetsägaren inte söker bygglov.
Finansiering via plankostnadsavtal innebär att kommunen tecknar ett avtal med
fastighetsägaren innan planarbetet påbörjas och således erhåller löpande betalning för
framtagandet av planen.
Färgens Östra Strand utgör ett omvandlingsområde, vilket innebär en blandning av fritidsoch permanentboende. Detta medför en svårighet ifall kommunen avser att finansiera
plankostnaderna via plankostnadsavtal. Finansiering genom plankostnadsavtal förutsätter att
fastighetsägarna i området är eniga och vill få till en förändring i detaljplanen. Detta är i de
flesta fall svårt att åstadkomma då olika fastighetsägare har olika intresse att utöka sina
byggrätter. Tillämpas plankostnadsavtal tvingas de att erlägga en avgift även om de inte har
för avsikt att utöka sin byggrätt.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 november 2016 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut. Som en del i
beredningen har en tolkning av lydelsen i PBL gjorts. Kommunens rätt att ta ut avgift
regleras i PBL 12 kap. I 11 § PBL står följande:
”En avgift enligt 8 eller 9 § ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det
ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott”
Utdraget ur lagtexten ligger i linje med samhällsbyggnadskontorets bedömning att
finansiering i form av plankostnadsavtal blir svårt. I det aktuella fallet är det kommunen som
initierar planarbetet och det är således inte fastighetsägaren som är den sökande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunledningskontoret delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning att finansieringen
av planarbetet lämpligtvis sker genom uttag av planavgift. Detta medför dock ett bekymmer
när det gäller finansieringen då kommunen blir tvungen att bekosta arbetet initialt för att
eventuellt få igen nedlagda kostnader ifall fastighetsägarna i det aktuella området söker
bygglov. Samhällsbyggnadskontoret har uppskattat kostnaden för planarbetet till 1,0 mnkr
årligen under perioden 2017-2019.
Ärendet kring behov av finansiering beslutades av samhällsbyggnadsnämnden den 17
oktober 2016, § 170. Detta innebar att äskandet inkom efter ordinarie inlämning av underlag
till flerårsstrategi 2017-2019. Ärendet har således inte legat till grund för
flerårsstrategiberedningen.
Då finansiering i form av kommunbidrag inte föreligger gör kommunledningskontoret
bedömningen att planarbetet skulle kunna täckas av prognostiserade reavinster från
tomtförsäljningen under år 2017. Det ska dock betonas att nivån på överskotten från
tomtförsäljningen kan förändras ifall projekten försenas eller nya uppgifter framkommer.
Att finansiera planarbetet genom prognostiserade reavinster från tomtförsäljningen innebär
således en risk. För att minimera denna risk bör finansiering av kostnader för planarbetet
under år 2018-2019 beaktas i flerårsstrategiberedning 2018-2020.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2016 och lämnat följande förslag
till beslut:
1. Finansiering av plankostnader för Färgens Östra strand sker genom prognostiserade
reavinster från tomtförsäljningen år 2017. Finansiering ges om maximalt 1,0 mnkr
år 2017.
2. Finansiering av planarbetet år 2018-2019 beaktas i flerårsstrategi 2018-2020.
Anförande
Anförande hålls av Thomas Pettersson (C).
Yrkande
Thomas Pettersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Finansiering av plankostnader för Färgens Östra strand sker genom prognostiserade
reavinster från tomtförsäljningen år 2017. Finansiering ges om maximalt 1,0 mnkr
år 2017.
2. Finansiering av planarbetet år 2018-2019 beaktas i flerårsstrategi 2018-2020.

Exp: SBN
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Finansiering av planarbete Saxebäcken
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 oktober 2016, § 170 att
föreslå kommunfullmäktige att löpande förskottera erforderliga medel för planuppdraget
Saxebäcken, för att möjliggöra uttag av plankostnad via planavgift i samband med att
bygglov beviljas.
Samhällsbyggnadskontoret beskriver i sin skrivelse till nämnden olika möjligheter att
finansiera kostnader för framtagande av detaljplan. Kommunens rätt att ta ut avgifter för
framtagande av detaljplan regleras i plan och bygglagen (PBL). Enligt PBL har kommunen
möjlighet att ta ut kostnaden på två olika sätt. Antingen sker uttaget genom planavgift eller i
form av ett plankostnadsavtal.
Finansiering via planavgift innebär att fastighetsägaren betalar sin andel av plankostnaden
när denne nyttjar den byggrätt som tillkommit med anledning av detaljplanen. Detta sker i
samband med att fastighetsägaren söker bygglov. Fördelen för fastighetsägaren är att
denne erlägger sin avgift först när/om denne nyttjar sin tillkomna byggrätt. Nackdelen för
kommunen är att det dels är oklart när detta sker, dels att avgiften helt kan utebli om
fastighetsägaren inte söker bygglov.
Finansiering via plankostnadsavtal innebär att kommunen tecknar ett avtal med
fastighetsägaren innan planarbetet påbörjas och således erhåller löpande betalning för
framtagandet av planen.
Saxebäcken utgör ett omvandlingsområde, vilket innebär en blandning av fritids- och
permanentboende. Detta medför en svårighet ifall kommunen avser att finansiera
plankostnaderna via plankostnadsavtal. Finansiering genom plankostnadsavtal förutsätter att
fastighetsägarna i området är eniga och vill få till en förändring i detaljplanen. Detta är i de
flesta fall svårt att åstadkomma då olika fastighetsägare har olika intresse att utöka sina
byggrätter. Tillämpas plankostnadsavtal tvingas de att erlägga en avgift även om de inte har
för avsikt att utöka sin byggrätt.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 november 2016 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut. Som en del i
beredningen har en tolkning av lydelsen i PBL gjorts. Kommunens rätt att ta ut avgift
regleras i PBL 12 kap. I 11 § PBL står följande:
”En avgift enligt 8 eller 9 § ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det
ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott”
Utdraget ur lagtexten ligger i linje med samhällsbyggnadskontorets bedömning att
finansiering i form av plankostnadsavtal blir svårt. I det aktuella fallet är det kommunen som
initierar planarbetet och det är således inte fastighetsägaren som är den sökande.
Kommunledningskontoret delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning att finansieringen
av planarbetet lämpligtvis sker genom uttag av planavgift.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Detta medför dock ett bekymmer när det gäller finansieringen då kommunen blir tvungen att
bekosta arbetet initialt för att eventuellt få igen nedlagda kostnader ifall fastighetsägarna i
det aktuella området söker bygglov. Samhällsbyggnadskontoret har uppskattat kostnaden
för planarbetet till 1,0 mnkr
år 2017 samt 0,5 mnkr under perioden 2018-2019.
Ärendet kring behov av finansiering beslutades av samhällsbyggnadsnämnden
den 17 oktober 2016, § 170. Detta innebar att äskandet inkom efter ordinarie inlämning av
underlag till flerårsstrategi 2017-2019. Ärendet har således inte legat till grund för
flerårsstrategiberedningen.
Då finansiering i form av kommunbidrag inte föreligger gör kommunledningskontoret
bedömningen att planarbetet skulle kunna täckas av prognostiserade reavinster från
tomtförsäljningen under år 2017. Det ska dock betonas att nivån på överskotten från
tomtförsäljningen kan förändras ifall projekten försenas eller nya uppgifter framkommer.
Att finansiera planarbetet genom prognostiserade reavinster från tomtförsäljningen innebär
således en risk. För att minimera denna risk bör finansiering av kostnader för planarbetet
under år 2018-2019 beaktas i flerårsstrategiberedning 2018-2020.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2016 och lämnat följande förslag
till beslut:
1. Finansiering av plankostnader för Saxebäcken sker genom prognostiserade reavinster
från tomtförsäljningen år 2017. Finansiering ges om maximalt 1,0 mnkr år 2017.
2. Finansiering av planarbetet år 2018-2019 beaktas i flerårsstrategi 2018-2020.
Anförande
Anförande hålls av Thomas Pettersson (C).
Yrkande
Thomas Pettersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Finansiering av plankostnader för Saxebäcken sker genom prognostiserade
reavinster från tomtförsäljningen år 2017. Finansiering ges om maximalt 1,0 mnkr år
2017.
2. Finansiering av planarbetet år 2018-2019 beaktas i flerårsstrategi 2018-2020.

Exp: SBN

Justerandes sign
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Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, taxor 2017
Ärendebeskrivning
Direktionen i Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund beslutade vid sitt sammanträde
den 23 september 2016, § 22 att godkänna förslag till taxebestämmelser och taxetabeller
2017 för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2016 bland annat angett följande:
Direktionens förslag bygger på SKL:s skrift ”Underlag för konstruktion av LSO- och LBEtaxor”. LSO står för Lagen om skydd mot olyckor, LBE står för Lagen om brandfarliga och
explosiva varor.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att direktionens förslag ligger väl i linje med
SKL:s vägledande skrift.
Direktionen föreslår vidare att taxorna ska regleras enligt utvecklingen av Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Kommunledningskontoret gör dock bedömningen att taxorna
bör tas upp för särskilt beslut varje enskilt år. Detta tillvägagångssätt ligger i linje med
handlingsplan för en ekonomi i balans där en kontinuerlig översyn av kommunens olika taxor
ska ske.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2016 och lämnat följande förslag
till beslut:
1. Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbunds taxor 2017 avseende LSO, och LBE
godkänns.
2. Kommande års taxor ska tas upp för politiskt beslut inför varje budgetår.
Anförande
Anförande hålls av Pär-Göran Björkman (S).
Yrkande
Pär-Göran Björkman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbunds taxor 2017 avseende LSO, och LBE
godkänns.
2. Kommande års taxor ska tas upp för politiskt beslut inför varje budgetår.

Exp: AVRF
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Partistöd 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:






Avstämningstidpunkt 15 oktober föregående år
Beräkningsgrund Prisbasbelopp föregående år
Grundstöd per parti 1 prisbasbelopp
Partistöd per mandat 25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr
Utbildningsstöd per mandat 5% av prisbasbeloppet

Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:




Minst ett mandat i kommunfullmäktige
Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
Partiet är en juridisk person

Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 oktober 2016 lämnat följande yttrande:
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2015.
Vid avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Socialdemokraterna 15 mandat
Moderaterna 10 mandat
Miljöpartiet 6 mandat
Liberalerna 5 mandat
Kristdemokraterna 4 mandat
Sverigedemokraterna 4 mandat
Vänsterpartiet 4 mandat
Centerpartiet 3 mandat
Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i
Alingsås kommun.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2016 och lämnat följande förslag
till beslut:
1. Partistöd för 2017 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Socialdemokraterna 393 650 kr
Moderaterna 277 200 kr
Miljöpartiet 184 040 kr
Liberalerna 160 750 kr
Kristdemokraterna 137 460 kr
Sverigedemokraterna 137 460 kr
Vänsterpartiet 137 460 kr
Centerpartiet 114 170 kr
2. Partierna skall lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2017
till kommunfullmäktige senast den 30 juni 2018 i enlighet med Regler för partistöd i
Alingsås kommun
Anförande
Anföranden hålls av Leif Hansson (S) och Boris Petrusson (SD).
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Partistöd för 2017 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Socialdemokraterna 393 650 kr
Moderaterna 277 200 kr
Miljöpartiet 184 040 kr
Liberalerna 160 750 kr
Kristdemokraterna 137 460 kr
Sverigedemokraterna 137 460 kr
Vänsterpartiet 137 460 kr
Centerpartiet 114 170 kr
2. Partierna skall lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2017
till kommunfullmäktige senast den 30 juni 2018 i enlighet med Regler för partistöd i
Alingsås kommun

Exp: Samtliga partier i KF
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Biblioteksplan 2017-2018
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har den 26 oktober 2016, § 62 lämnat förslag till biblioteksplan till
kommunfullmäktige för beslut. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har
under kultur- och fritidsnämndens beredning lämnat yttrande som påverkat förslagets
utformning.
Alingsås folkbibliotek och skolbibliotek sorterar politiskt under tre olika nämnder, vars
huvuduppdrag skiljer sig åt. Folkbiblioteket styrs politiskt av kultur- och fritidsnämnden,
medan skolbiblioteken styrs av utbildningsnämnden respektive barn- och ungdomsnämnden.
Biblioteksplanen samlar samtliga bibliotek under en plan beslutad av kommunfullmäktige.
Planen är utformad i enlighet med Bibliotekslagen. Biblioteksplanen syftar bland annat till att
skapa transparens och därmed förutsättningar för medborgarna att påverka huvudmännens
fastslagna riktning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 november 2016 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 januari 2016, § 27 att
förslag till biblioteksplan 2016-2019 tas fram av kultur- och fritidsnämnden, i samråd med
barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i enlighet med reglemente och
tidigare beslut i kommunfullmäktige. Biblioteksplanen skall beskriva en verksamhet som
ryms inom tilldelade resurser och bidrar till att uppfylla nämndernas uppdrag enligt
reglemente samt de mål och den inriktning som anges i Flerårsstrategi 2016-2018.
Förslaget till plan innehåller en beskrivning av hur den förhåller sig till Vision 2019.
Bakgrundsbeskrivningen innehåller hänvisning till lagstiftning och därmed indirekt
kopplingen till nämndernas uppdrag enligt reglemente. Det framgår inte direkt av planen på
vilket sätt den bidrar till att uppfylla de mål och den inriktning som anges i Flerårsstrategi
2016-2018. Beskrivningen av fokuserade arbetsområden kan dock kopplas till prioriterade
mål 5, 6 och 9. Kommunledningskontoret förutsätter att de åtgärder som beskrivs i planen är
prioriteringar av resurser inom ram.
Beredningen av biblioteksplanen har pågått under 2016. Nytt startår för planen är därför
2017. Slutåret har ändrats till 2018, som är mandatperiodens sista år.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2016 och lämnat följande förslag
till beslut:
Biblioteksplan för 2017-2018 antas
Anförande
Anföranden hålls av Staffan Albinsson (C), Joakim Järrebring (S), Anna Hansson (MP),
Martin Lindberg (V), Leif Hansson (S), Daniel Filipsson (M) och Pär-Göran Björkman (S)
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Yrkande

Staffan Albinsson (C), Joakim Järrebring (S), Anna Hansson (MP), Martin Lindberg (V), Leif
Hansson (S), Daniel Filipsson (M) och Pär-Göran Björkman (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut:
Biblioteksplan för 2017-2018 godkänns.

Exp: KF, BUN, UN
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Meddelanden



Samhällsbyggnadsnämnden – utdrag ur, § 208, protokoll från den 12 december
2016, Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Knektegårdsgatan (projekt nr 23208),
antagande



Socialnämnden – utdrag ur, § 114, protokoll från den 22 november 2016, Ej
verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2016



Tolkförmedling Väst – Anmälan av ärende till samtliga medlemmar i Tolkförmedling
Väst



Kommunstyrelsen – Protokoll från den 28 november 2016



Ungdomsfullmäktige – Protokoll från den 25 november 2016

Justerandes sign
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Enkel fråga till räddningstjänstförbundets ordförande om
systematiskt arbete för skydd av vattentäkter från Thomas
Pettersson (C)
Fråga
-

Arbetar Alingsås-Vårgårda Räddningstjänstförbund systematiskt med ägarkommunernas
dricksvattenproducenter (VA-avdelningar) för att minimera risken för kontaminering av
exempelvis PFAS i de kommunala vattentäkterna?

-

Om inte, anser ordföranden att ett närmare och tätare samarbete bör initieras för att
minimera riskerna att kommunernas vattentäkter kontamineras? Hur och när ska det i så
fall initieras?

Anförande
Anföranden hålls av Thomas Pettersson (C) och Pär-Göran Björkman (S).
Svar
Räddningstjänstförbundets ordförande Pär-Göran Björkman (S) besvarar frågan muntligt vid
dagens sammanträde.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Motion från Thomas Pettersson (C) om att införa strukturerade
riskanalyser inom dricksvattenförsörjning
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) lämnar en motion om att införa strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.
Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign
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